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Ny undersøgelse: True Wireless bekendelser -
JBL afslører overraskende ’lyttevaner’ for
brugere af TWS-produkter

6. maj 2020 – JBL har netop lavet en dugfrisk forbrugerundersøgelse om lytteadfærd for

brugere af TWS øretelefoner i aldersgruppen 14-35 årige i Europa. Og de opsigtsvækkende

resultater viser, at vi bruger øretelefonerne til en del mere end blot at lytte til musik.
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Over 50% indrømmer, at de bruger TWS øretelefoner uden at afspille noget, for at kunne

ignorere mennesker omkring sig

28% beholder deres TWS øretelefoner i, mens de spiser med andre

Generation Z er mere sociale end generation Y, da 48% af generation Z gerne vil dele

lytteoplevelsen ved deling af øretelefonerne

 

Med TWS er vi fuldstændig trådløse - men hvor knyttet er vi egentlig til vores

øretelefoner?

Faktisk indrømmer hele 52% af 14-35 årige i Europa, at de ville lede efter en mistet øretelefon,

hvis den faldt i en mudderpøl. 35% ville endda også forsøge at fiske den op af toilettet.

Der bliver også indrømmet fysisk ghosting, da over halvdelen af respondenterne indrømmer,

at de godt kan finde på, at have øretelefonerne i uden at lytte til musik - bare for at ignorere

folk. Pigerne er lidt værre til dette end fyrene, da 54% af pigerne svarer ja til dette spørgsmål,

hvorimod 45% af fyrene går til bekendelse.

 

Beholder du øretelefonerne i, når du spiser?

Selv når vi sidder til bords med andre beholder vi øretelefonerne i. Mere end hver fjerde (28%)

indrømmer nemlig, at de gør brug af øretelefonerne, mens de sidder til bords med andre.

Hvem tager du øretelefonerne ud for?

Brugen af TWS øretelefoner er stigende, men der er nogle klare uskrevne regler – som hvornår

det er høfligt, at man tager dem ud. 85% tager øretelefonerne ud for at tale med sine venner,

mens endnu flere (89%) tager dem ud for at tale med deres familie.

 

Generation Z er mere selskabelige i brugen af teknologi

Adfærden ved brug af øretelefoner er da også delt mellem to generationer. Hele 48% af

Generation Z er meget mere tilbøjelige til at dele en øretelefon med en anden end generation Y,

hvor kun 36% vil dele lytteoplevelsen.

 

Generation Z er også mere okay med at blive afbrudt, mens de bærer øretelefoner, hvorimod

hver anden blandt generation Y mener, at når de bærer øretelefoner, så er det ensbetydende

med, at de ikke vil forstyrres.

 



“De seneste to år er True Wireless øretelefoner steget markant i popularitet. Hos JBL gør vi

derfor også en stor dyd ud af at kunne tilbyde et bredt udvalg af TWS øretelefoner for at sikre,

at vi har noget til enhver smag og livsstil – lige fra trådløse øretelefoner målrettet træning til

de mere moderigtige. De har dog alle i hvert fald én ting til fælles - fantastisk lyd. Vi er meget

fascineret af TWS og var derfor ekstra interesseret i, at undersøge forbrugernes adfærd, når

de bruger TWS øretelefoner. Det er tydeligt, at hvad der for mange startede som et lækkert

tilbehør nu er noget, de fleste ikke kan leve uden.” fortæller Marije Bakker, PR Manager EMEA

hos JBL.

 

*Alt data er udledt fra undersøgelsen foretaget i 2020 af JBL med over 2.277 respondenter i

alderen 14-35 i Europa.
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OM JBL

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.
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